
На основу члана 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 66/18), члана 40. Статута Кинотеке Републике Српске и члана 2. Правила о 

поступку и условима избора кандидата по конкурсу за филмске пројекте студената 

треће и четврте године филмске режије, а у складу са Меморандумом о сарадњи између 

ЈУ Кинотеке Републике Српске и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, 

бр. 02-01/20 од 10.1.2020. године, ЈУ Кинотека Републике Српске расписује 

К О Н К У Р С 

за филмске пројекте студената Катедре за филм и телевизију 

Академије умјетности Универзитета у Бањалуци 

 

I 

Право пријаве на Конкурс имају студенти треће и четврте године првог циклуса 

студија, те студенти другог циклуса студија - Мастер катедре за филм и телевизију, 

Студијског програма драмских умјетности Академије умјетности Универзитета у Бањој 

Луци. 

 

II 

Право на суфинансирање - новчане награде по Конкурсу имају филмски 

пројекти  треће године и четврте године првог циклуса студија, и филмски пројекти 

Мастер студија, четврти семестар другог циклуса студија, и то: 

− 1. награда 6.000,00 КМ 

− 2. награда 5.000,00 КМ 

− 3. награда 4.000,00 КМ 

 

III 

Филмски пројекти могу бити документарни и играни филмови. Дужина трајања 

филмова није условљена и они могу бити краткометражни и дугометражни. 

 

IV 

Поступак избора филмских пројеката проводи стручна комисија - жири од 3 

члана које именују ЈУ Кинотека Републике Српске и Академија умјетности 

Универзитeтa у Бањoј Луци. 

 

V 

Уз пријаву на Конкурс, студенти прилажу сљедеће:  

 

(1) Увјерење о статусу студента. 

(2) Фотографија студента. 

(3) Кратка биографија са филмографијом. 

(4) Синопсис, до 1000 ријечи (за документарни и играни филм). 

(5) Тритмент, до 15 страница, фонт Times New Roman, величина 10 (за документарни и 

играни филм). 

(6) Сценарио за играни филм (за документарни филм није потребно). 

(7) Књига снимања за играни филм (за документарни филм није потребно). 

(8) Редитељска експликација (за документарни и играни филм). 

(9) Приједлог буџета. 

(10) План снимања – датуми снимања, локације снимања, број снимајућих дана. 

 

 

 

 



VI 

Презентација пројекта је јавна по расписаном конкурсу. Датум презентације 

пројекта биће објављен на веб страницама Кинотеке РС и Академије умјетности.  

Презентацију пројекта врши студент, а право на презентацију стиче се пријавом 

на конкурс. 

Укупно трајање презентације је до 7 минута. 

У току презентације студенти могу користити видео материјал до 3 минута. 

 

VII 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на веб страницама Кинотеке РС 

и Академије умјетности.  

 

VIII 

Објављивање резултата је наредни дан након што студенти изврше презентацију 

филмских пројеката по овом конкурсу. 

Рок за завршетак пројекта по овом конкурсу је 1. октобар текуће године. 

 

IX 

Пријаве на Конкурс са потребном документацијом достављају се на адресу ЈУ 

Кинотека Републике Српске, Српских ратника 4,  71420 Пале, са назнаком ``за конкурс 

филмских пројеката`` и електронским путем на e-mail: kinotekars@gmail.com.  

 

 

 

 

Број: 

Дана,07.03.2022. 

                ДИРЕКТОР 

 

Сњежан Лаловић 


